Přihláška
ŘADOFF → vypni na 14 dní (dovolená pro teenagery)

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K
ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ*

Provozovatel: Řadoff z.s., Na Václavce 2638/37, Praha 5, 150 00, IČ: 228 45 747

1.část přihlášky (zašlete obratem zpět)
Termín: 12.8. – 25.8.2018

Cena: 4.950,- Kč

Záloha 2.450,- Kč, doplatek (2.500,- Kč) možno uhradit v den nástupu
Uhrazeno (zaškrtněte):

zálohou

celou částkou

zaměstnavatelem

Var.symbol (datum narození dítěte ve tvaru r.č.): ___________
Příjmení a jméno dítěte: _____________________________________
Datum narození: ______________ Zdravotní pojišťovna: _____________
Adresa + PSČ: _______________________________________________
Jméno otce: ___________________________ tel.č.: _______________
Jméno matky: __________________________ tel.č.: _______________
Mobil pro potvrzení rezervace pobytu (formou SMS): _________________
Kamarád (JEDEN!!!), s nímž chce být dítě v chatce: _________________
Provozovatel garantuje umístění do jedné chatky vždy pouze u té dvojice
dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách!

Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České
republiky posuzovaného dítěte:
2. Účel vydání posudku: účast na letním dětském táboře
3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé
b) není zdravotně způsobilé
c) je zdravotně způsobilé s omezením:
- nehodící se škrtněte

Instrukce: (POZORNĚ ČTĚTE!!!)

…………………………………………….………………………………………………………………

Vyplňte obě strany 1.části přihlášky(!!!) a po potvrzení od lékaře
zašlete co nejdříve originál(!) s dokladem o platbě (kopie zaplacené
složenky nebo potvrzení o bankovním převodu) na adresu:

…………………………………………………………….………………………………………………

Řadoff z.s., Na Václavce 2638/37, 150 00 Praha 5
bankovní spojení: 4200266135/6800, Sberbank
Při platbě uveďte jako variabilní symbol datum narození dítěte
ve tvaru rodného čísla (např. 045716)
Obě strany 2.části přihlášky odevzdejte v den nástupu na Řadoff!

B) Posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:
ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh):
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):
d) je alergické na:
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):
Datum vydání posudku:

Jméno, příjmení a podpis lékaře:

Storno podmínky:
V případě zrušení pobytu klientem do 31.5.2018 účtujeme manipulační
poplatek 500 Kč, při zrušení pobytu do 30.6.2018 činí storno poplatek
1.500 Kč a po tomto termínu odpovídá storno poplatek výši zálohové
platby. Při zajištění náhradníka klientem se storno poplatek neúčtuje.

Datum: ________ Podpis zákonného zástupce: __________________

………………………...………………………………..
razítko poskytovatele zdravotních služeb
* Potvrzení tohoto znění vyžaduje vyhláška č. 422/2013 Sb. Může být nahrazeno kopií Posudku o
zdravotní způsobilosti dítěte s datem vystavení kratším než 12 měsíců od konání tábora.

2. část přihlášky

Prohlášení o bezinfekčnosti

(uschovejte a odevzdejte při nástupu na Řadoff)

Základní informace:
- Doprava na místo konání dovolené je individuální a není zahrnuta v ceně.
- Dovolená je určen pro zdravé děti od 13-ti do 17-ti let (mladší a nebo
starší výhradně se souhlasem provozovatele), které se mohou bez
problémů přizpůsobit obvyklému režimu.
- Stravování začíná v den příjezdu večeří.
- Nezapomeňte na léky, které dítě případně užívá.
- Doporučujeme vybavit dítě kapesným adekvátním délce pobytu.
- Provozovatel nenese odpovědnost za cenné věci, které dítě nesvěří do
úschovy svého vedoucího.
- Případné balíky dětem zasílejte výhradně prostřednictvím České pošty.
Zásilky doručované jinými kurýrními firmami nemůže provozovatel
z časových a organizačních důvodů převzít.

ČTĚTE!!!

!!!DŮLEŽITÉ INFORMACE!!!

Prohlašuji, že dítě …..…………………………….……….., narozené.……………,
bytem…………………………………………………….……, nejeví známky akutního
onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních
dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není
nařízeno karanténní opatření. Dále prohlašuji, že dítěti byl
bezprostředně před nástupem na dovolenou pečlivě zkontrolován
vlasový porost a nebyla zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či
mrtvých hnid.*
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby
toto mé prohlášení nebylo pravdivé.
* V případě, že při nástupu na dovolenou bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých
či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k pobytu až do účinného
odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany
objednatele pobytu.

ČTĚTE!!!

! Nástup je v den zahájení dovolené mezi 13:00 a 16:00 v dolní
části RZ Nový Řadov, odjezd v den ukončení mezi 9:00 a 11:00.
! Při nástupu na dovolenou je nutno odevzdat druhou (tedy tuto)
část přihlášky a kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte.
! Úrazové pojištění není zahrnuto v ceně poukazu.
! Přibalte dítěti SPACÍ PYTEL a REPELENT.

Prohlášení zákonného zástupce
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě
způsobí v době pobytu na dovolené na vybavení rekreačního zařízení.
V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto
poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Prohlašuji dále,
že souhlasím s případným použitím fotografií či videozáznamů,
zachycujících mé dítě, pro internetovou propagaci tábora na webových
stránkách radoff.cz, facebook.com, youtube.com a instagram.com.

V Novém Řadově, dne 12.srpna 2018
Podpis zákonného zástupce: ______________________________
Adresa: Řadoff, RZ Nový Řadov (dolní areál), 378 02 Stráž nad Nežárkou
www.radoff.cz
e-mail: info@radoff.cz
tel. 602 398 397

Smluvní podmínky
1. V případě zrušení pobytu klientem do 31.5.2018 účtuje provozovatel
manipulační poplatek 500 Kč, při zrušení pobytu do 30.6.2018 činí
storno poplatek 1.500 Kč a po tomto termínu odpovídá storno poplatek
výši zálohové platby. Při zajištění náhradníka klientem se storno
poplatek neúčtuje.
2. V případě předčasného odjezdu dítěte z této dovolené mohou rodiče
uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (70
Kč/den) a to v případě, že nárokovaná částka přesahuje 200 Kč. Tento
nárok zaniká (a) pokud dítě odjíždí z dovolené z vlastní vůle či z vůle
rodičů, (b) při vyloučení dítěte z dovolené kvůli porušení pobytového
řádu („Sedmero řadoffského teenagera“), který je k nahlédnutí na
vyžádání v den příjezdu a nebo na webu radoff.cz.
3.V případě předčasného ukončení pobytu provozovatelem v důsledku
tzv. vyšší moci (tj. z důvodů, kterým nebylo možno provozovatelem
zabránit) má objednatel nárok na proplacení poměrné části
stravovacího limitu (70 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (90
Kč/den) a poměrné části nákladů na program (40 Kč/den).

V Novém Řadově, dne 12.srpna 2018
Podpis zákonného zástupce: ______________________________

